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Gerrit de Ronde werd op 25 mei 1899 in Loosdrecht
geboren. Zijn vader Barend was koopman en win-

kelier. Zijn moeder Ankje van Dijk kwam uit Friesland en
had haar echtgenoot leren kennen nadat ze als dienst-
bode met dominee Stegenga was meeverhuisd naar Loos-
drecht. Bij hun huwelijk in 1898 was de dominee een van
de getuigen. Gerrit was niet de oudste van het gezin; dat
was zijn één uur oudere zus Siebreg. Na deze tweeling
werden nog zeven kinderen geboren, van wie er één na
twee weken overleed. 

In september 1912 verhuisde het gezin naar de Prinsen-
straat in Hilversum, waar het gezinshoofd werd inge-
schreven als manufacturier.
Tot groot verdriet van Gerrit, die later altijd vertelde dat
hij graag onderwijzer had willen worden, zat de middel-
bare school er niet in. Hij ging werken als winkelbe-
diende, maar niet bij zijn vader. Voordat hij zijn eigen
zaak begon had hij twee werkgevers. Vermoedelijk was
de eerste kruidenier Maaskant aan de Havenstraat. Vol-
gens de overlevering ontmoette Gerrit zijn toekomstige
vrouw Geertje Westland in een aangrenzende kelder van
Maaskants winkel. Zij woonde sinds november 1919 bij
haar zus Neeltje en zwager Gerrit Voogt, ook kruidenier,
in de Gasthuisstraat. De tweede werkgever van Gerrit was
Vlaanderen, die op de hoek van de Langestraat en de
Kerkbrink comestibles en koloniale waren (en sigaren)
verkocht. 

De Ronde uit de Koningsstraat
Ineke de Ronde

Vroeger kreeg ik bij het horen van mijn achternaam heel vaak

de vraag: Ben jij er één van De Ronde uit de Koningsstraat? 

De kruidenierszaak op nummer 75, gesticht door mijn opa 

Gerrit de Ronde en later voortgezet door mijn vader Ben, 

was een begrip voor veel Hilversummers. 

Gerrit de Ronde en vermoedelijk een winkelmeisje voor zijn eerste winkel op nummer 93. 



Op eigen benen  
Rond 1920 verhuisde Barend met zijn gezin naar Ko-
ningsstraat 95, een pand van zijn zwager Gerrit Kreuning
en begon daar een kruidenierswinkel. Zijn zoon Gerrit
vond drie jaar later dat hij genoeg werkervaring had op-
gedaan om voor zichzelf te kunnen beginnen. Hij huurde
het naastgelegen pand (nummer 93), dat Kreuning begin
1923 tot winkel had verbouwd, en begon daar zijn Fijne
vleeschwaren, comestibles en delicatessen handel. De precieze
datum is niet bekend. 
In een notitieboek zijn van 16 augustus 1923 tot begin
1932 retouren bijgehouden, meestal betrof het verpak-
kingsmateriaal. Veel artikelen werden in die tijd geleverd
in statiegeldkratten of -dozen. De namen De Betuwe, Ver-
kade en Stegeman komen daarbij veelvuldig voor. 
Het boek vermeldt  op de eerste twee bladzijden inkoop
van kippenvoer en verkoop van eieren. Een jaartal ont-
breekt, maar het lijkt erop dat de handel in eieren al
begon in mei 1923: de eerste inschrijving is een aankoop
van voer op 8 mei. Tot op hoge leeftijd bleef Gerrit  kip-
pen houden en de verse eieren vonden bij klanten altijd
gretig aftrek. Verder zijn er uitgaven genoteerd in het
boek. Ook hier gaat het vermoedelijk om 1923. De date-
ring loopt van juli tot en met oktober en er komen onder
andere uitgaven in voor zoals de huur (10 gulden per
week), kosten van kantoorwaren, porti en ijs. Dat laatste
was onontbeerlijk om de vleeswaren gekoeld te houden
in de ijskast.  
Na hun huwelijk op 16 oktober 1924 gingen Gerrit en
Geertje ook wonen op nummer 93. Op 7 februari 1926
werd hun enige kind Barend geboren. Zijn moeder had
een hekel aan die naam en noemde hem jarenlang stee-
vast Jongen, maar hij ging later meestal als Ben door het

leven. Hun enige spruit was uiteraard voorbestemd om
later het bedrijf voort te zetten, maar zover was het nog
lang niet. 

Eerste steen
Ook al was het in die tijd gebruikelijk dat in vrijwel elke
straat een kruidenierszaak te vinden was, twee gelijk-
waardige zaken met dezelfde naam naast elkaar leidden
vermoedelijk tot verwarring. Gerrits zaak liep blijkbaar
voorspoedig, want in augustus 1929 durfde hij het aan
om voor achtduizend gulden het huis op nummer 75 te
kopen. Voordat hij zijn zaak daar verder kon uitbreiden
moest eerst het woonhuis tot winkel verbouwd worden,
maar dat gebeurde niet meteen. Lange tijd werd gedacht
dat de Prinsenstraat een belangrijke doorgaande weg zou
worden en dat de Koningsstraat een landweggetje aan de
rand van het dorp zou blijven, maar de gemeente had be-
sloten tot verbreding van de Koningsstraat. Alle eigen-
aars stonden grond af voor de herinrichting van de straat.
Dat had ook in die tijd wat voeten in de aarde, zoals de
Gooische Post op 29 januari 1930 uit het verslag van de ge-
meenteraad citeerde: Het idee moet eruit, dat men aan de voor-
tuintjes wil vasthouden. Anders kan men nooit een geasphalteerde
Koningstraat krijgen.Op 6 juni werd de straat feestelijk her-
opend. 
In oktober 1930 werd de aanvraag voor de verbouwing
van Koningsstraat 75 ingediend door architect E. Hoger-
vorst. De beide kamers en de gang werden winkelge-
deelte en kantoor, erachter kwam een nieuwe
woonkamer en de voordeur werd verplaatst naar de rech-
terkant. In de winkel was te weinig ruimte voor de opslag
van goederen. Daarom kwam er naast het pand een ge-
heel onderkelderd pakhuis, waarvoor de vierjarige Ba-
rend op 1 december de eerste steen mocht leggen. 
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Voor- en achterzijde van de prijs die De Ronde kreeg voor zijn etalage tijdens de winkelweek in
1924. De bronzen penning was de derde prijs in groep 4. 



Alles verliep voorspoedig en op 5 maart 1931 was de ver-
plaatsing van de winkel naar het nieuwe adres een feit.
Op 20 april verhuisde ook het gezin naar nummer 75.   

Horen en bezorgen
Van de verhuizing van de winkel werd de vaste klanten-
kring via een gedrukte kaart op de hoogte gesteld. Die
klantenkring bestond voornamelijk uit wijkklanten. In
die tijd was de bezorging (uitbreng) van bestellingen heel
normaal. De klant kreeg een boekje, waarin zij de bestel-
ling kon noteren. Op vastgestelde tijden werd dit boekje
opgehaald: het zogenoemde ‘horen’ bij de klant. De be-
stelling werd in de winkel klaargezet, ingepakt en ver-
volgens bezorgd. Soms was het boekje met de bestelling
bij het ‘horen’ al ingevuld en neergezet bij de achterdeur,
maar heel vaak vonden klanten het prettig om een beetje
geholpen te worden bij hun keuze of te vernemen wat de
aanbiedingen waren. 
Die klantenbinding was erg belangrijk: de winkelier
kende de klanten persoonlijk, was op de hoogte van wat
er speelde in het gezin. Uiteraard lagen de wijken met
meer bemiddelde bewoners het meest in het vizier, met
name de villawijken. Altijd werd nauwlettend in de gaten
gehouden welke panden leeg kwamen en nieuwe bewo-
ners kregen steevast een bezoek van De Ronde, in de
hoop een nieuwe klant toe te kunnen voegen aan het be-
stand. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden vrijwel alle

levensmiddelenzaken een uitbrengwijk. 
De Ronde nam meestal zelf het ‘horen’ voor zijn reke-
ning en had voor het bezorgen van de bestellingen een
loopjongen in dienst. De meeste zaken stopten na ver-
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Naast het aangekochte pand op nummer 75 liet Gerrit de Ronde een pakhuis bouwen om voorra-
den op te slaan. De toen vierjarige Ben mocht de eerste steen leggen. 

Om de klanten te informeren over de opening van de
nieuwe zaak werden deze kaarten gedrukt en verspreid.
Daarnaast verscheen op 4 maart een advertentie in De
Gooi- en Eemlander met ongeveer dezelfde strekking. De
Ronde voerde de beleefdheid daar nog iets verder door.
Hij ondertekende met ‘Uw dw. dn.’ (Uw dienstwillige die-
naar). 



loop van tijd met deze arbeidsintensieve werkwijze, maar
De Ronde is tot het eind een uitbrengzaak gebleven. 

Uitbreiding
In het eerder vermelde notitieboek staan vanaf 1925 ook
inkomsten uit de wijk per week genoteerd. Dat eerste jaar

was de omzet gemiddeld 417 gulden per week, het jaar
daarop was dit gestegen naar 484 gulden. De jaren
daarna bleef de omzet geleidelijk stijgen en dat zal mede
de reden zijn geweest dat De Ronde overging tot de aan-
koop van een eigen pand.
Na 1933 zakte de omzet. Niet vreemd, gezien de wereld-
wijde crisis en de onzekere tijden in de jaren dertig. Toch
weerhield dat Gerrit niet om een filiaal te openen aan de
Noorderweg, vlakbij de ‘kleine spoorbomen’. Hij huurde
het pand in augustus 1935 voor 728 gulden per jaar en
opende het een maand later. De huur was aangegaan voor
vijf jaar met een optie om het voor 11.000 gulden te
kopen. Blijkbaar had de eigenaar geld nodig, want al
ruim een jaar later kocht Gerrit het pand voor 8.000 gul-
den. Verantwoordelijk voor deze winkel was een filiaal-
houder, die al jaren bij hem in dienst was, maar dat bleek
geen succes. De Ronde verdacht hem van diefstal, wat
uiteindelijk in 1941 zelfs tot een proces leidde.
Personeel was vaak een bron van zorg. De bestellingen
werden rondgebracht door bediendes die goed met geld
moesten kunnen omgaan, want meestal betaalde de
klant contant. Er was nogal wat wisseling in personeel,
getuige de vele advertenties, die De Ronde plaatste voor
loopjongens of bediendes. 
Vleeswaren waren nog steeds erg belangrijk in het as-
sortiment van de zaak. Jaap van Eeuwen van de toenma-
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Poseren voor de winkel. Naast Gerrit staat zijn zus Lena, het winkelmeisje in die tijd en rechts mijn groot-
moeder Geertje. Mijn vader Ben is vermoedelijk een jaar of acht, dus de foto zal rond 1934 genomen zijn. 

De firma Pootjes’ gevellichtkastenindustrie ontwierp de
lichtbak voor het filiaal aan de Noorderweg. De gemeente
verleende de vergunning voor het aanbrengen van de licht-
bak op 10 september 1935. 



HHT-EP 2014/2  57

lige aardappelen-, groente- en fruithandel aan de over-
zijde herinnert zich: Direct na de oorlog was de specialiteit: vers
gesneden vleeswaren voor 12 uur rondbrengen. Ze hadden zeker
vier transportfietsen met manden waarmee jonge mannen dit werk
deden.

Tweede Wereldoorlog
Voor De Ronde waren zeker de eerste jaren van de oorlog
winstgevend. Hij had vaak ruime voorraden en de prijzen
stegen sterk. Als kruidenier was hij economisch onmis-
baar en hij kreeg dan ook vrijstelling van Arbeitseinsatz. Dat
gold niet voor zijn zoon Ben, die aan het eind van de oor-
log kans liep om door de Duitsers opgepakt te worden en
dus moest onderduiken. De kruipruimte onder de woon-
kamer was daarvoor uitstekend geschikt. 
Voor de zaak was de fiets als transportmiddel cruciaal en
ook hiervoor kreeg De Ronde vrijstelling. Tot zijn klan-

tenkring behoorden ook joden, die hij zoveel mogelijk
bleef bedienen, zelfs al waren ze buiten Hilversum on-
dergedoken. Grote coupures geld waren door hen niet
meer in te wisselen, getuige een notitie met onbekende
afzender. Dat verklaart ook een schuldverklaring van
2.500 gulden voor geleverde goederen met als onderpand
vijf briefjes van 1.000 gulden. 
Van de jaren 1941 tot halverwege 1944 is een kasboek van
de zaak bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat in de eerste
jaren de omzet in de winkel en het filiaal minder was dan
die in de wijk, maar in 1943 is dat precies andersom. Een
tijdrovende bijkomstigheid van de oorlog was het feit dat
vrijwel alles op de bon was. Die bonnen moesten worden
opgeplakt op vellen om ze te kunnen verzilveren en dat
vergde een aparte administratie. Verder had Gerrit pro-
blemen met zijn jongste broer Oene, die de zaak van hun
vader op nummer 95 had voortgezet. Een partij thee, be-
stemd voor Oene was bij Gerrit bezorgd en niet door hem
aan zijn broer  doorgestuurd. Vermoedelijk waren er meer
onenigheden en was dit de druppel die de emmer deed
overlopen. Het jarenlange conflict had ook grote gevol-
gen voor de kinderen van de kemphanen, die geen con-
tact met elkaar mochten hebben. 

Belastingschuld
De oorlogstijd leek De Ronde zakelijk zonder kleer-
scheuren te hebben doorstaan, maar daarna kwamen
zware tijden. De belastingdienst kwam met navorderin-
gen over de oorlogsjaren. De voorlopige aanslagen wer-
den twee keer bijgesteld, eerst met 10% boete en de

In de loop der tijd wijzigde de tekst op de voorkant van de
boekjes, zoals deze na de opening van het filiaal aan de
Noorderweg op 12 september 1935 .  

In 1942 was er al eens vrijstelling verleend voor het gebruik
van de fiets, toen nog door de burgemeester, in 1944 was dit
een zaak van de Wehrmachtkommandantur.
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tweede keer met maar liefst 100% boete. De totale schuld
van ruim 52.000 gulden hing jarenlang als een donkere
wolk boven de zaak. Uiteindelijk, dat was pas in 1950,
werd de laatste boete teruggedraaid naar 10%, waardoor
de schuld bijna halveerde. 
Een veel grotere bedreiging voor de continuïteit van het
bedrijf vormde de oproep van  Ben voor militaire dienst in
augustus 1946. Zijn vader vroeg om uitstel: mijn gezond-
heid laat niet meer toe om mijn beide levensmiddelen bedrijven
ten volle te kunnen drijven, buiten hulp van mijn zoon, boven-
dien zijn mijn beide knechten ook voor de militaire dienst opge-
roepen en zou mijn inkomen en bedrijven hiermede verloren gaan.
Het Ministerie van Oorlog gaf  in november een tijdelijke
vergunning, maar verleende het uitstel uitsluitend om Uw
vader in de gelegenheid te stellen een vervanger te vinden. Op ver-
lenging van dit uitstel mag niet worden gerekend. En dat bleek
uiteindelijk ook het geval. In juni 1947 moest Ben zich
melden bij kamp Amersfoort en in december werd hij ver-
scheept naar (voormalig Nederlandsch) Indië. 

Afstand
De afwezigheid van zijn zoon deed De Ronde besluiten
om het filiaal aan de Noorderweg van de hand te doen.
Het was voor hem onmogelijk om twee zaken onder con-
trole te houden. Het lukte niet om het pand te verkopen,
maar hij vond wel een huurder. In februari 1948 verkocht

hij de winkelinventaris aan vishandel Boor, die de zaak
op de benedenverdieping voor 10 gulden per week
huurde. Dat was een zorg minder, maar de situatie bleef
problematisch. De afwezigheid van Ben was een con-
stante bron van zorg, zeker ook omdat hij zo ver weg zat.
Ondanks de vele werkzaamheden stuurden de ouders
wekelijks trouw een brief naar Indië. Een groot deel van
die brieven is bewaard gebleven. Ze gaan vaak over koe-
tjes en kalfjes, maar natuurlijk ook over de winkel. Nog
steeds waren er artikelen, zoals vleeswaren en boter, op
de bon, wat veel administratie met zich meebracht, maar
geleidelijk was vrijwel alles vrij te krijgen. Peper werd erg
duur en regelmatig kreeg Ben het verzoek om wat op te
sturen. Ook deed zijn vader verslag van de vele pogingen
die hij ondernam bij diverse  instanties om hem eerder
naar huis te krijgen.    
Zelfs de accountant van de winkel stelde in oktober 1949
daartoe een verslag op. Hij schreef onder andere: Voor den
oorlog was deze zaak ook een “service”zaak, doch de klanten
namen genoegen met een behoorlijke prijs welke evenredig was aan
de grote service. De klanten keken niet op een dubbeltje. Thans ligt
dit uiteraard geheel anders. De bezorg en hoorkosten zijn niet in de
vastgestelde winstmarges berekend. Verder stelde hij: Wil men
een rendabel bedrijf hebben, dan dient zo veel mogelijk met eigen
mensen te worden gewerkt en Het gevolg is dat nu de zoon niet
meer in de zaak is, het toezicht op de goederen en de verdere con-

Als verkoper van vleeswaren had De Ronde een ijskast, die letterlijk met blokken ijs koelde.
Pas na de oorlog schafte hij een elektrische koelkast aan.  



trole bij lange na niet voldoende geschiedt. (....) De Ronde is zelf
niet in staat om meer te doen dan hij thans doet. Hij gaat twee-
maal per week niet naar bed, om zijn werk af te maken. Hierdoor
is hij dikwijls zeer nerveus en komen er uitbarstingen, waardoor
ieder heeft te lijden, zijn klanten inbegrepen.
Ondanks alle verzoeken moest Ben zijn diensttijd op
Timor volmaken. 

Eindelijk thuis
Toch bleef De Ronde er vast van overtuigd dat alles weer
goed zou komen als zijn zoon eenmaal terug was. In 1949
overleed de eigenaar van het naastgelegen woonhuis
(nummer 73) en De Ronde ging na of het pand te koop
was. In zijn brief van 12 juni vroeg hij de mening van zijn
zoon over een eventuele aankoop. Hij opperde daarin ook
de mogelijkheid om op termijn uit te breiden. Er was wel
een probleem, want door de perikelen met de belasting-
dienst kon hij niet beschikken over voldoende geld. De
maanden daarna werd veel geschreven over deze uitgele-
zen kans. Ben had spaargeld in Nederland en machtigde
zijn vader om hierover te beschikken. Zo kon De Ronde
in januari 1950 het pand voor 7.000 gulden kopen. Het

huis was wel verhuurd, dus voorlopig was een grotere
zaak nog een toekomstdroom. 
Vier maanden later kwam Ben eindelijk thuis en dat werd
groots gevierd. De toen veertienjarige buurjongen Jaap
van Eeuwen herinnert zich nog de feestelijk versierde
oprit. De winkel was een middag dicht en de klanten
waren welkom in het tot feestruimte omgebouwde pak-
huis. De Ronde had verwacht dat zijn zoon meteen in de
zaak aan de slag zou gaan, maar die  had nog vrije dagen
tegoed, die hij meteen na het feest opnam. Hij wist na-
tuurlijk ook wel dat hij daarna weer volledig opgeslokt
zou worden door de winkel. En dat was ook het geval.
Voor zijn vader was Ben een betrouwbare werknemer aan
wie hij met een gerust hart het contact met de klanten en
de vele facetten van de zaak kon overlaten. 
Aan leren had Ben echter een broertje dood. Na twee jaar
hield hij de mulo voor gezien en de lessen voor zijn mid-
denstandvakdiploma, noodzakelijk om het bedrijf te
kunnen drijven, liet hij graag schieten. Hij kon goed om-
gaan met mensen en had veel vrienden en vriendinnen. In
1951 ging hij met de boekhouder mee op een jongerenreis
naar Zwitserland. Een deelneemster van deze reis was
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Ze moesten lang wachten tot hun zoon terug kwam uit Indië, maar toen het eenmaal zover was, werd er feest gevierd. 
In De Gooi- en Eemlander van 6 mei 1950 verscheen het volgende bericht: Voor de thuiskomst van onze zoon is de 
zaak woensdag 10 mei gesloten. Belangstellenden verwachten wij gaarne deze dag. Zij konden hun opwachting maken 
in het tot feestlocatie omgebouwde pakhuis. 
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Loes Hart uit Haarlem en zij bleek de vrouw van zijn dro-
men. Voor vader Gerrit was de serieuze verkering van zijn
zoon reden om te kijken naar een pand voor zichzelf,
want hij had al besloten dat het woonhuis bij de winkel
voor het jonge stel zou zijn, dat te zijner tijd de zaak over
zou nemen.  

Verhuizing
Zoals altijd zag De Ronde mogelijkheden, zeker nu de
problemen met de belastingdienst achter de rug waren
en de winkel weer voorspoedig liep. In 1953 liet hij ach-
ter het pand nog een pakhuis bouwen, in de wandelgan-
gen altijd het kleine pakhuis genoemd. Het linkerdeel
daarvan was een schuurtje voor de bewoners van num-
mer 73. Voor zijn nieuwe woonhuis liet Gerrit zijn oog
vallen op Chrysantenstraat 7. De eigenares van dit pand
was overleden en als het zou lukken om het aan te kopen,
dan waren er in de toekomst mogelijkheden om iets met
het terrein tussen dit pand en het pakhuis aan de Ko-
ningsstraat te doen. 
In april 1954 kocht Gerrit het huis voor 8.500 gulden.
Kort daarna startte de verbouwing van de woning aan de

Chrysantenstraat. Er was veel woningnood en onderhuur
was verplicht. De twee kamers op de bovenverdieping,
waarvan een met keukentje, werden verhuurd. De Ronde
was erg zuinig en gaf geen geld uit aan verhuizers. Toen
hij op een avond met moeite de kluis overbracht, maakte
overbuurman Van Eeuwen een grapje: Als je nou eerst de kast
leegmaakt,  gaat het makkelijker!
Ben en Loes trouwden op 15 maart 1955 en gingen wonen
achter en boven de winkel. Voor Loes was het winkelbe-
drijf behoorlijk wennen na haar kantoorbaan. De zaak
was weliswaar klein, maar de belangrijkste afnemers
waren nog steeds de klanten in de wijk, die op vaste tijd-
stippen hun boekjes klaarzetten en hun bestellingen op
overeengekomen dagen bezorgd kregen. In de winkel
werden de bestellingen gereedgemaakt en ingepakt. De
bestelling in het boekje moest natuurlijk voorzien wor-
den van een totaalbedrag. Meestal zat er dan ook een dag
tussen het ophalen van het boekje en de bezorging. Ger-
rits zuster Griet was decennialang de vaste kracht voor
het invullen van boekjes en andere werkzaamheden.   

Het grote pakhuis

Ben en Loes op 23 april 1955.
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De droom van vader en zoon van een grote moderne zaak
kwam uit toen de huurder van nummer 73 bereid was al-
leen de bovenverdieping te betrekken. Tijdens de ver-
bouwing moest de verkoop wel doorgaan en dat kon
alleen in het pakhuis. Bovendien was bij een grotere win-
kel een uitgebreider assortiment nodig en dus ook meer
opslagruimte. Daarvoor was het terrein tussen het be-
staande pakhuis en het woonhuis van Gerrit uitstekend
geschikt. De bouwaanvraag voor de uitbreiding van het
pakhuis werd in mei 1957 door aannemer Prinsen inge-
diend. De bouwsom bedroeg achtduizend gulden. 
Ook aan de bouw van het pakhuis heeft Jaap van Eeuwen
herinneringen: Toen de grote opslagschuur gebouwd werd ach-
ter het huis in de Chrysantenstraat en ook grenzend aan de ach-
terzijde van de winkel aan de Koningsstraat was Opa Gerrit iedere
avond in het donker  oude stenen aan het afbikken, zodat deze de
volgende dag weer gebruikt konden worden.
Ongeveer een kwart van het nieuwe gebouw was bedoeld
als pakhuis, de rest werd via de Chrysantenstraat apart
verhuurd. Jarenlang had meubelzaak De Scepter hier zijn
toonzalen.
Inmiddels waren er volop plannen gesmeed en tekenin-
gen gemaakt voor de verbouwing van de winkel. De aan-
vraag daarvoor werd in november 1957 ingediend. Begin

december gaf de gemeente aan geen bezwaar te hebben
tegen het onttrekken van woonruimte voor uitbreiding
van de winkel. Nu het licht op groen stond, kon het oude
pakhuis als winkel worden ingericht en de verbouwing
beginnen.

Gerrit en Geertje met het winkelmeisje Marion Groenenberg en de bediendes Gerrit en Hans in 1956.

Met deze kaart werden de klanten op de hoogte gebracht
van de heropening van de zaak. 
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Kijkgrijp
De veranderingen waren ingrijpend. De gevel werd ge-
vormd door twee grote etalages met daartussen de voor-
deur. Na de sloop van de tussenmuren werd de winkel
geleidelijk opgebouwd. In vergelijking met de oude zaak
was er een zee van ruimte waar alle artikelen overzichte-
lijk uitgestald konden worden. Bij de voordeur stonden
metalen mandjes opgesteld voor de zelfbediening. De
heropening stond gepland op donderdag 27 november.
De dagen daarvoor moest nog alles op alles gezet wor-
den om die datum goed voor de dag te kunnen komen.
Uit de reacties van toeleveranciers blijkt tussen de regels
door dat zij wel erg laat op de hoogte gesteld waren van
de heropening. Velen gaven na de felicitaties aan dat ze
tot hun spijt op zo korte termijn helaas niet aanwezig
konden zijn.
Bij de opening gaf huisleverancier van vleeswaren Stege-
man een demonstratie op de hypermoderne snijmachine
en De Ronde had nog een attractie geregeld. De politie
moest wel toestemming geven voor dit heen en weer lopen
van een als reclamepop der C.P. limonade verklede persoon voor
het pand. 

Voor die tijd was de winkel vernieuwend. De dag na de
opening schreef De Gooi- en Eemlander: De firma G. de Ronde,
Koningsstraat 75 opent ter ere van haar 75-jarig [dit moet 35
zijn –IdR] bestaan haar nieuwe levensmiddelenbedrijf, waar een
keuze aan levensmiddelen gemaakt kan worden, die alle fantasie
te boven gaat. Voor de afdeling fijne vleeswaren werd een aparte
koelvitrine ingericht, er is een complete chocolaterie met een sorte-
ring om van te watertanden en wat dit bedrijf voor ingewijden en
ook voor klanten zo interessant maakt, is dat de heer De Ronde

Foto van de voorzijde kort na de heropening door Floor
Lem bedrijfsfotografie uit Nederhorst den Berg. 
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met zijn zoon het plan heeft om de voordelen van de kijkgrijp te
combineren met de voordelen van persoonlijke bediening.
De verkoopruimte is na de verbouwing meer dan verdubbeld. U
herkent de zaak niet meer terug. Alles is fris in de verf, met betegelde
wanden, de nieuwste soorten gondola’s (een soort toonbank-vi-
trine), een fraaie vloer en een betimmering waarop iedere winke-
lier jaloers zal zijn.

Betaling in natura
Het zelfbedieningsconcept was in 1958 nog een noviteit,
maar al snel gingen veel zaken daartoe over. De Ronde
moest het nog steeds voornamelijk hebben van de uit-
breng. Veel klanten waren de zaak decennia lang trouw,
zoals blijkt uit de boeken die jaarlijks werden bijgehou-
den. De klanten stonden in de index met verwijzing naar
de pagina, waar de omzetten werden genoteerd. In 1929
waren er 268 wijkklanten en dat aantal was eind jaren vijf-
tig tot 400 gestegen. De auto deed zijn intrede, wat het
bezorgen van de bestellingen vereenvoudigde, al bleef de
bakfiets nog een aantal jaren in gebruik. Niet alle klan-
ten waren even snel met betalen en De Ronde bleef soms
veel te lang op krediet leveren, wat niet altijd werd veref-
fend. In incidentele gevallen werd betaling in natura ge-
accepteerd, zoals met een schilderij of lappen stof. Soms
werd een klant op originele wijze tot betalen gebracht.
Ben was vaak tot heel laat bezig de boekjes op orde te
brengen. Hij belde ooit een klant over openstaande pos-
ten, waarop hij quasi geschrokken liet volgen O, neemt u
me niet kwalijk, ik zie dat het al half twee is. De betaling volgde
prompt. 
In de jaren zeventig kreeg de zaak hevige concurrentie

In 1977 stond een artikel in De Gooi- en Eemlander met deze foto van Jacques Stevens. 

Verbouwde winkel. Foto’s gemaakt door Uitg. Mij. “C. Mis-
set” NV Doetinchem.
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van de opkomende supermarkten, die op grotere schaal
goedkoper konden inkopen. Ook de lonen van het per-
soneel stegen, waardoor het steeds moeilijker werd om
het hoofd boven water te houden. Maar het benaderen
van potentiële klanten bleef doorgaan. Gerrit, die tot het
einde dagelijks in de zaak te vinden was, ging nog regel-
matig met zijn Dafje op pad en veel mensen konden het
niet over hun hart verkrijgen om ’nee’ te zeggen tegen de
oude baas. 

Lintje
Begin 1984 tipte de accountant Ben over de saneringsre-
geling, die dat jaar van kracht was voor kleine zelfstan-
digen die met verlies draaiden. Het aantal wijkklanten
was inmiddels gedaald tot het niveau van 1929. Ben had
nooit overwogen te stoppen, maar besprak dit toch met
zijn vader. Het ging de 85-jarige aan het hart, maar hij
begreep ook wel dat dit een uitgelezen kans was. Het was
al jaren duidelijk dat voortzetting van de zaak door de vol-
gende generatie er niet in zat. De vijf dochters van Ben
en Loes hadden daartoe geen aspiraties. Uiteraard wer-
den de klanten via een kaart bij de bestelling op de
hoogte gebracht van de sluiting in december. Vele dank-

bare klanten maakten hun opwachting op de afscheids-
receptie.
In april 1985 ontving Gerrit tot zijn grote verrassing een
koninklijke onderscheiding uit handen van de burge-
meester. Dit was geïnitieerd door trouwe klanten. Helaas
konden zijn zoon en schoondochter daar niet bij zijn. Zij
genoten op dat moment van een vakantie in Israël, die zij
van de klanten cadeau hadden gekregen.
De winkel is vervolgens nog jarenlang verhuurd geweest,
onder andere aan Tegelland en later aan Van de Kuinder,
de tegenoverliggende motorzaak. 
Nu is er op Koningsstraat 75 niets meer terug te vinden
van de ooit zo bekende delicatessenzaak. In 2013 is het
pand volledig verbouwd tot vier wooneenheden en ziet
er bijna weer uit zoals het was voordat De Ronde zich er
vestigde. 

Gerrit en zijn tweelingzus Siebreg in 1984, kort voor de sluiting.
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Het pand aan de Koningsstraat nu.


